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Comentários sobre a densidade de operação 

 

A densidade de operação, ou densidade de referência, no software ANSYS CFD, tem grande importância na 

robustez e convergência de uma simulação de fluidodinâmica computacional quando a diferença de massa 

específica é força motriz para o escoamento de fluidos. Este é o caso de, por exemplo, escoamentos sob convecção 

natural e a grande maioria de escoamentos multifásicos. Entretanto, o valor adequado deste parâmetro no modelo 

é usualmente motivo de dúvidas durante a etapa de elaboração do setup, bem como as implicações desta no perfil 

de pressão durante a etapa de análise dos resultados. Este material visa esclarecer os efeitos da densidade de 

operação e discutir as boas práticas de simulação de CFD referentes à escoamentos com diferenças de massa 

específica dos fluidos.  

A densidade de operação entra no modelo como um parâmetro numérico sempre que a força de campo gravitacional 

está presente. Utiliza-se a densidade de operação (𝜌𝑜𝑝) para reduzir erros de arredondamento pelo meio da remoção 

do termo referente à aceleração da gravidade no campo de pressão, através da definição de uma nova variável de 

pressão estática (𝑝𝑠
′), conforme mostra a Equação 1. 

p𝑠
′ = p𝑠 − 𝜌𝑜𝑝𝑔𝑥 (1) 

O conhecimento desta nova variável tem grande importância, pois é ela que será definida na condição de contorno, 

resolvida durante o processo iterativo e avaliada durante a análise dos resultados. Deste modo, deve-se escolher 

os valores para a pressão nas condições de contorno e pós processar os resultando levando em conta a 

transformação matemática descrita acima. Cabe ressaltar que esta transformação matemática não afeta a solução 

do sistema de equações que está sendo resolvido, e para qualquer valor de 𝜌𝑜𝑝, desde que sejam respeitadas as 

mesmas condições de contorno físicas, o resultado será o mesmo. 

Contudo, apesar da densidade de operação não afetar o sistema de equações, há casos em que a escolha 

inadequada da densidade de operação gera dificuldades de convergência ou até mesmo resultados inconsistentes, 

devido à dificuldade que surge ao incluir as condições de contorno de pressão. Um exemplo é se a condição de 

contorno de pressão não está alinhada perpendicularmente em relação ao vetor da aceleração da gravidade, ou se 

existe mais de uma condição de contorno de pressão. Isto porque, devido à aceleração da gravidade, existem 

diferenças no campo de pressão ao longo da posição (pressão hidrostática), mesmo que esta variação de pressão 

seja pequena comparada com a pressão absoluta. 

A Figura 1 ilustra a janela onde define-se as condições de operação e a densidade de operação no software ANSYS 

Fluent. 

 

Figura 1 – Definindo a densidade de operação. 

Ressalta-se que a densidade de referência é utilizada no modelo sempre que a aceleração da gravidade for não 

nula. Portanto, se o checkbox “Specified Operating Density” não está habilitado, o que é a opção por default, a 
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densidade de operação é definida como o valor médio da densidade do domínio fluido. A opção default pode ser 

utilizada se a massa específica é constante no domínio fluido ou se esta é calculada através da equação de 

Boussinesq. Entretanto, em escoamentos multifásicos ou quando a massa específica é função da temperatura, um 

valor constante deve ser utilizado. Algumas boas práticas para escolha da densidade de referência são: 

 Em escoamentos sob convecção natural com massa específica em função da temperatura, a densidade 

de operação utilizada deve ser a densidade do fluido na temperatura do ambiente externo (T∞). 

Usualmente, esta temperatura coincide com o valor onde se adota a condição de contorno de pressão 

prescrita, com o objetivo de remover o termo referente à pressão hidrostática desta.  

 Em escoamentos multifásicos, como boas práticas é adotada a densidade de operação como a densidade 

do fluido mais leve. 

 Em escoamentos compressíveis, a densidade de operação deve ser definida como 0 kg/m3.  

Abaixo estão descritos alguns estudos de caso utilizando densidade de operação para facilitar o entendimento do 

conteúdo acima. Pode-se verificar, através destes estudos de caso, que a densidade de operação é um importante 

parâmetro numérico do modelo e deve ser definida com atenção para um setup correto das condições de contorno 

e interpretação dos resultados obtidos. 

 

Estudo de caso 1: Hidrostática em tanque. 

Considere um tanque de dimensão 1 m x 1 m x 1 m contendo água (𝜌 = 1000 kg/m3) em repouso. O objetivo deste 

estudo de caso é avaliar o perfil de pressão (p𝑠
′), levando em consideração a aceleração da gravidade e utilizando 

diferentes valores de densidade de referência. 

A Equação 2 descreve a conservação de quantidade de movimento, a qual pode ser utilizada para solução do perfil 

de pressão neste problema. 

𝜕

𝜕𝑡
(𝜌�⃗�) + ∇ ∙ (𝜌�⃗��⃗�) = −∇p𝑠 + ∇ ∙ �̿� + 𝜌�⃗� (2) 

Substituindo a pressão na equação acima por p𝑠
′, de acordo com a definição da Equação 1, chega-se em: 

𝜕

𝜕𝑡
(𝜌�⃗�) + ∇ ∙ (𝜌�⃗��⃗�) = −∇(p𝑠

′ + 𝜌𝑜𝑝𝑔𝑥) + ∇ ∙ �̿� + 𝜌�⃗� (3) 

Como o fluido está em repouso neste problema, considerando a solução em regime estacionário e que o vetor da 

aceleração gravidade está na direção –x, tem-se que: 

−
d

dx
(p𝑠

′ + 𝜌𝑜𝑝𝑔𝑥) + 𝜌�⃗� = 0 (4) 

Sabendo que a derivada de uma soma é igual à soma das derivadas, e que 
d

dx
(𝜌𝑜𝑝𝑔𝑥) = 𝜌𝑜𝑝𝑔, tem-se que: 

−
d

dx
(p𝑠

′) + (𝜌 − 𝜌𝑜𝑝)�⃗� = 0 (5) 

Integrando a equação diferencial nos limites de x de 0 m até 1 m, e com a condição de contorno de que no topo a 

pressão estática é igual a 0 Pa, o perfil de pressão é dado por: 

p𝑠
′ = (𝜌 − 𝜌𝑜𝑝)𝑔(1 [𝑚] − 𝑥) (6) 

O valor de pressão no fundo do tanque é, portanto: 
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p𝑠
′ = (𝜌 − 𝜌𝑜𝑝)𝑔(1 [𝑚]) (7) 

A Tabela 1 apresenta os resultados de pressão no fundo do tanque para diferentes valores de densidade de 

referência, e a Figura 2 mostra os perfis de pressão (p𝑠
′) ao longo da direção x.  

Tabela 1 – Estudo de caso: hidrostática em tanque. 

Densidade de operação Caso 1: ρop = 0 kg/m3 Caso 2: ρop = 1000 kg/m3 Caso 3: ρop = 500 kg/m3 

𝐩𝒔
′ [Pa] no topo 0 0 0 

𝐩𝒔
′ [Pa] no fundo do tanque 1000 x 9,81 0 500 x 9,81 

 

 

(a) Caso 1 

 

(b) Caso 2 

 

(c) Caso 3 

Figura 2 – Estudo de caso: hidrostática em tanque. 

Observa-se que, mesmo que a solução do escoamento seja a mesma para os três casos (fluido em repouso), 

durante a análise dos resultados de pressão é fundamental estar ciente de qual valor de densidade de operação foi 

utilizado. 

No Caso 1, onde a densidade de operação é igual a zero, p𝑠
′ = p𝑠 , e o perfil de pressão resultante é exatamente a 

pressão hidrostática. Já no Caso 2, a pressão encontra-se com o valor zero em todo o domínio. Nota-se que ao 

utilizar a densidade de referência como a densidade do próprio fluido, retira-se a parcela hidrostática do campo de 

pressões (p𝑠
′) avaliado. 

 

Estudo de caso 2: Hidrostática em escoamento multifásico em canal. 

Este caso refere-se a um problema de hidrostática em um escoamento multifásico em um canal. Tem-se por objetivo 

calcular o perfil de pressão estática (p𝑠
′) sob diferentes valores de densidade de operação. A Figura 3 ilustra o 

domínio geométrico, onde em vermelho tem-se a superfície de uma embarcação, em azul tem-se o domínio da água 

e em cinza o domínio do ar. 

Tem-se por finalidade discutir as boas práticas para definição correta das pressões p𝑠
′ nas diferentes condições de 

contorno de pressão. Neste caso as condições de contorno adotadas são: 

 Laterais do domínio: pressão prescrita e nível de líquido prescrito; 

 Topo: condição simetria; 

 Fundo: parede sem deslizamento; 
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 Paredes da embarcação sem deslizamento. 

 

Figura 3 – Estudo de caso: hidrostática em escoamento multifásico em canal. 

Observe que algumas das condições de contorno de pressão não estão alinhadas com a direção do vetor da 

aceleração da gravidade, e, portanto, é fundamental que se utilize condições de contorno de pressão variáveis em 

função da posição para que se leve em consideração a pressão hidrostática. Pode-se definir a condição de contorno 

de pressão em função da altura utilizando uma UDF, mas para este caso foi definido utilizando o modelo Open 

Channel que foi desenvolvido exatamente para automatizar o setup deste tipo de caso. Mais detalhes desta 

abordagem podem ser encontrados na seção 25.3.2. Modeling Open Channel Flows do Fluent 17.2 User Guide. 

Neste caso, faz-se necessário adotar alguma densidade de operação para tomar como referência este dado durante 

o setup das condições de contorno. Pode-se adotar a densidade de referência como a densidade do fluido mais 

leve (ou a do mais pesado), mas deve-se atentar ao valor adotado para correta definição das condições de contorno 

e análise dos resultados. Utilizando a Equação 5 para definir a pressão hidrostática como condição de contorno nas 

laterais, obtém-se um resultado dependente da posição que se encontra no domínio. Para a região do ar, a pressão 

(p𝑠
′) será dada por: 

p𝑠
′ = (𝜌𝑎𝑖𝑟 − 𝜌𝑜𝑝)𝑔(𝐻 − 𝑥) (8) 

Enquanto que para a região de líquido, a pressão será dada por: 

p𝑠
′ = (𝜌𝑎𝑖𝑟 − 𝜌𝑜𝑝)𝑔(𝐻 − 𝐻′) + (𝜌𝑤 − 𝜌𝑜𝑝)𝑔(𝐻′ − 𝑥) (9) 

onde 𝐻 é a altura total do domínio e 𝐻′ é o nível da interface entre o ar e a água. 

A Figura 4 ilustra o perfil de pressão para dois diferentes valores de densidade de operação: 

 Caso 1: Densidade de operação = densidade do ar;  

 Caso 2: Densidade de operação = densidade da água. 

Deve-se estar ciente que ambos os resultados representam o mesmo perfil de pressão estática (𝑝𝑠), apesar que de 

que diferentes resultados de 𝑝𝑠
′, porém devido à maior consistência física e facilidade de setup e de interpretação 

dos resultados, recomenda-se que a densidade de operação seja a do fluido mais leve. Observe que no Caso 1 a 

pressão estática na região do ar encontra-se zerada, enquanto que é gerado um gradiente de pressão na região da 

água devido à parcela hidrostática. No Caso 2, a parcela hidrostática na região da água é zerada, enquanto que na 

região do ar é verificado um gradiente de pressão hidrostática na direção oposta ao comportamento fisicamente 

esperado. 
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(a) Caso 1 

 

(b) Caso 2 

Figura 4 – Hidrostática em escoamento multifásico em canal: perfil de pressão para (a) 𝜌𝑜𝑝 = 𝜌𝑎𝑖𝑟 e (b) 𝜌𝑜𝑝 = 𝜌𝑤. 

 

Estudo de caso 3: Escoamento monofásico sob convecção natural 

Este caso é um simples domínio retangular bidimensional com escoamento de ar sob efeito de convecção natural. 

As paredes acima e abaixo são adiabáticas e nas laterais tem-se condições de contorno de pressão prescrita 

(Opening no CFX) à 293 K. A Figura 5 mostra as principais definições do domínio e condições de contorno. 

 

Figura 5 – Setup de simulação. 

Cinco casos foram simulados neste estudo: 

1. Densidade de operação igual a 1,200295 kg/m3 (massa específica do ar à 293 K) e pressão prescrita igual 

a 0 Pa. 

2. Densidade de operação igual a 0 kg/m3 e pressão prescrita definida através de um perfil hidrostático 

calculado pela Equação 5 usando UDF. 

3. Densidade de operação igual a 1,4 kg/m3 e pressão prescrita igual a 0 Pa. 

4. Densidade de operação igual a 1,0 kg/m3 e pressão prescrita igual a 0 Pa. 

5. Densidade de operação não definida (default) e pressão prescrita igual a 0 Pa. 
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As Figuras 6-10 mostram os perfis de velocidade de cada um dos casos. Verificou-se através das simulações que 

nem todos os casos tiveram uma solução estável e que apenas os casos 1 e 2 atingiram uma solução adequada do 

escoamento. Além disso, nos outros casos simulados não foram atingidos os critérios de convergência razoáveis, 

assim como perfis de velocidade inconsistentes fisicamente, devido ao setup não-físico gerado pela má combinação 

dos parâmetros densidade de operação e a pressão na condição de contorno. 

Conclui-se que uma densidade de operação inadequada (mesmo utilizando o método default) pode afetar 

fortemente a convergência e o resultado de simulação em casos de convecção natural utilizando condições de 

contorno de pressão prescrita, principalmente quando a condição de contorno é perpendicular à direção do vetor 

aceleração da gravidade. 

 

 

Figura 6 – Escoamento monofásico sob convecção natural: Perfil de velocidade no Caso 1. 

 

 

Figura 7 – Escoamento monofásico sob convecção natural: Perfil de velocidade no Caso 2. 
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Figura 8 – Escoamento monofásico sob convecção natural: Perfil de velocidade no Caso 3. 

 

 

Figura 9 – Escoamento monofásico sob convecção natural: Perfil de velocidade no Caso 4. 

 

 

Figura 10 – Escoamento monofásico sob convecção natural: Perfil de velocidade no Caso 5. 


